
• A CAÇULA ILHOA
Conheça a história da
Regional Florianópolis,
criada em 2010

• CADA LIXO NO SEU LIXO
Vidro quebrado, pilha alcalina,
isopor: confira algumas dicas
para o descarte correto de
materiais recicláveis
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A gente se encontra aqui!

• VIDA DUPLA
Conheça a história de Carlos
Bivar, que conciliou a
carreira de músico com 37
anos de atividade no Serpro

TTEEMMPPOO DDEE DDEESSCCOOBBRRIIRR
Viajar pelo mundo, começar um negócio, voltar à
universidade e encarar novas aventuras. Conheça
alguns dos caminhos trilhados pelos colegas que se
aposentaram com incentivo do Serpro.

Viajar pelo mundo, começar um negócio, voltar à
universidade e encarar novas aventuras. Conheça
alguns dos caminhos trilhados pelos colegas que se
aposentaram com incentivo do Serpro.
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A APOSENTADORIA
SÃO VÁRIAS
Quem se aposenta tem a oportunidade
de explorar o mundo de muitas formas.
Veja os caminhos de alguns que deixa
ram a empresa pelas APA ou PDV

O que vem depois da aposentadoria? Para muitos
essa é uma pergunta que assusta e gera grande

ansiedade. Afinal, são décadas dedicadas a uma rotina
específica de trabalho e frequentando muitas vezes
um mesmo lugar. Amigos e colegas se tornam tão im
portantes como a própria família. Como abandonar
tudo isso?
O fato é que esse é um momento pelo qual provavel
mente todos vão passar. O que podemos fazer é nos
preparar para essa nova e cada vez mais longa fase
de nossas vidas. Para isso, nada melhor do que a ex
periência de quem já viveu essa mudança e, agora,
se considera realizado diante das conquistas e dos
desafios presentes. A edição de abril da revista GPS
foi atrás de algumas dessas histórias.
Se tornar um empreendedor, viajar pelo mundo, des
cobrir novas trilhas, reconstruir seu próprio mundo
ou mesmo descobrir uma profissão diferente. Regras
não existem, exceto aquela que é apurada pela matu
ridade e comandada pela simples satisfação de se es
tar bem consigo mesmo.

Porto Alegre
“Pijama e tevê, não”

Em vez de horário marcado pelo ponto – liberdade.
Em vez do sossego de receber salário – um tanto de
apreensão: “será que vou vender combustível sufici
ente para pagar a conta daqui a três dias?”, sofria Ge
túlio Manzoni no início de seu empreendimento. O
colega, aposentado em 1999, investiu o dinheiro re
cebido pelo antigo PDV em um posto de gasolina em
Canoas, RS. Começou pela compra do terreno,
aprendeu tudo do negócio sobre o qual nada sabia e,
em 2001, inaugurou seu estabelecimento.

“Tinha 49 anos ao me aposentar, então não via senti
do em vestir o pijama e assistir à televisão. Aliás, não
desejo isso nem hoje”, brinca Getúlio. Sem pensar
em nova aposentadoria, o empreendedor permitese
o prazer de fazer boas viagens enquanto o filho Bru
no administra o posto. O outro dos três filhos mora
na Itália, portanto a Europa é um destino sempre em
pauta. Viver de pijama, nem pensar...

Preparação para o novo
Desde 2009, o Serpro possui um programa chamado
Ações de Preparação para a Aposentadoria (APA),
que busca proporcionar meios e condições para que
os empregados se preparem para a sua aposentado
ria. As ações são organizadas em três módulos –
Orientação, Sucessão e Incentivo – que incluem a
realização de palestras, informes, cursos e repasse
dos conhecimentos.
As Ações de Preparação para Aposentadoria tiveram
início com a primeira edição do Módulo Incentivo,
em 2009. Em 2010, a empresa promoveu a primeira
edição do Módulo Orientação e do Módulo Suces
são. Já em 2011, o Serpro realizou duas edições do
Módulo Incentivo. Nesses três anos de existência
das APA, 827 empregados se desligaram da empresa
através do programa.
No dia 16 de abril, a Superintendência de Pessoas

(Supgp) e a Universidade Corporativa (UniSerpro)
divulgaram a edição 2012 do Módulo Orientação
(MO) e do Módulo Sucessão (MS) das APA. Os em
pregados interessados em participar do programa
devem ler atentamente o edital do processo e procu
rar os Órgãos Locais de Gestão de Pessoas para ob
ter mais esclarecimentos.

Conheça o edital APA 2012 acessando:
http://www.serpro.gov.br/conteudo
minhaempresa/qualidadedevida/
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Florianópolis
Trabalho onde os outros se divertem

Rio de Janeiro
Curtir o mundo e a família

Fortaleza
Lar, doce lar

Virgínia Mattos é da turma que saiu na virada de 2009
para 2010, após 33 anos de Serpro. O incentivo das
Ações de Preparação para a Aposentadoria rendeu à
colega da Comunicação uma confortável viagem à
Europa. “Fui à Portugal, Espanha, França e Holanda. E
fiquei em hotéis bons, não economizei mesmo. Gas
tei tanto que até acharam que eu estava enlouqueci
da”, conta, entre gargalhadas.

Após 20 dias curtindo o velho continente, Virgínia
encontrou outra ocupação: levantar fotos antigas da
família, organizandoas para sua mãe. “No Natal pas
sado, demos um tablet a ela com três álbuns: um com
todas as fotos até ela casarse, outro com as fotos do
casamento e dos filhos e o último com imagens dos
netos. Ela ficou muito feliz, mostra para todo mun
do.”, divertese. "Além de estar mais com minha
mãe, tenho aproveitado o tempo com meus irmãos,
minha filha, amigos e meus seis gatos”, comemora.

Ao sair do Serpro, Leuda Montezuma despediuse do
cargo de analista de sistemas, na Supde de Fortaleza,
e assumiu, logo em seguida, a função de “mestre de
obras”. Tudo para concretizar um antigo desejo: “in
vesti numa reforma estrutural na minha casa. Era um
grande sonho que eu tinha”, conta Leuda, com entu
siasmo. E entre uma supervisão aqui e uma ordem
aos operários acolá, ela anuncia: “se precisar, também
coloco a mão na massa”.

Daqui a pouco menos de um mês, em maio, Leuda
espera se livrar dos tijolos e do cimento para enfim
curtir a moradia renovada com sua família, com os
inúmeros bichinhos que ocupam o quintal e, é claro,
ao lado dos amigos e torcedores de seu time do co
ração, o Fortaleza. “Vou fazer uma inauguração e
chamar as pessoas que gosto. Algumas delas torcem
para o time rival (o Ceará), mas são pessoas de quali
dade, que só têm esse defeito”, ri Leuda.

“Meu novo emprego não tem horários”, comemora o
aposentado da regional Florianópolis, João Josino de
Souza Filho. Morador da Barra da Lagoa, sua ativida
de agora é tomar conta da pousada Alto Astral, que
pertence a sua família. “A gente trabalhou muito no
verão, mas agora tenho tempo de fazer caminhadas
pela manhã, ir à academia e jogar tênis”. Ele diz estar
feliz com a aposentadoria e atribui isso ao fato de ter
planejado para que a mudança não fosse brusca. “Fiz
uma preparação financeira e psicológica para não me
sentir perdido”.

No início, ele tinha a impressão que estava de férias,
mas aos poucos foi se adaptando à nova vida. Se sen
te saudades do Serpro? “Fui muito feliz trabalhando
lá. Sinto muita falta dos colegas, principalmente das
piadas do Léo”. Josino está planejando, dia desses,
fazer uma tainha assada e convidar os amigos que
deixou na regional.
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São Paulo
Virada radical

Recife
Livre para sentir o vento no rosto

Belo Horizonte
Explorar desejos e realizar descobertas

Trinta e sete anos entre as paredes de um escritório
foram decisivos para definir a primeira aventura de
Odilon Cordeiro como aposentado: 2.500 quilôme
tros de estrada a bordo de uma “Yamaha Fazer”, 600
cilindradas. Foram 15 dias entre Recife, Maceió, Ara
caju, Salvador, Morro de São Paulo, Paulo Afonso, Pi
ranhas, Xingó e Garanhuns, até a volta ao Recife.

“Saímos eu e Flávia, minha esposa, e mais dois casais
de amigos. Passamos por cidades maravilhosas, po
voados e arruados desde o litoral sul nordestino até o
sertão. Nada se compara à liberdade da estrada em
uma moto. O prazer de viajar é maior, parece que fi
camos mais leves. E, ao contrário do que muitos
pensam, não é perigoso, basta estar atento à sinaliza
ção e respeitar os limites do corpo e da estrada”. E a
aventura não terminou aí. Já está nos planos de Odi
lon outra viagem, dessa vez para o sul do país ou da
América Latina.

Experimentar a vida e trilhar caminhos que sempre
estiveram no coração, mas que nunca foram seguidos
por falta de tempo. Assim pode ser definido o lema
adotado por Margareth Alves de Almeida, a Geth, da
Regional Belo Horizonte, que saiu da empresa no ano
passado. “Eu me preparei muito para a aposentado
ria, pra não depender de trabalho depois que deixas
se do Serpro”, explica.

Geth faz questão de frisar que ausência de profissão
não significa estar parada. Entre as atividades que ho
je realiza “gostosamente”, destaque para a recente
fundação de uma banda, “A Menospausa”, formada
por músicos de sua geração. Além disso, Geth faz tri
lhas e organiza eventos 4x4, e também montou um
grupo de turismo familiar que está sempre viajando.
“Hoje eu faço as coisas que sempre quis, mas não
pude fazer. Trabalho? Não quero me atrapalhar com
isso”, brinca Geth.

Depois de mais de 30 anos no Serpro, Célia Gama
arriscou um voo em direção diversa: aos 57 anos,
entrou na faculdade de psicologia e começou a tra
balhar em uma clínica. “Aposenteime em 2010, pelo
Serpros. Em 2009, entrei na universidade, mas desde
2003 já vinha fazendo cursos livres de psicologia e
acabei me encantando pela área”, relembra Célia,
que trabalhava no prédio de Socorro, em São Paulo.

No ano que vem, ela se formará e poderá atender
pacientes. Por enquanto, atua na triagem dos casos e
também na área administrativa da clínica. Conta que a
virada na vida provocou dúvidas e novos desafios.
Mas não se arrepende. “Estou adorando o trabalho e
também gosto muito do convívio com a meninada na
faculdade. Às vezes, até frequento uma balada,
quando é festa de alguma conhecida. Ter essa pers
pectiva de vida nova após a aposentadoria é tudo de
bom”, ressalta.
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Recémsaída do Serpro em dezembro, Alair Leal ain
da está em fase de planejamento sobre o que fazer
nesta nova etapa da vida. Ela tem três projetos em
mente: criar chinchilas, fornecer café colonial ou abrir
uma casa de bolos caseiros. A indecisão, segundo ela,
devese à prudência: “Tudo tem de ser bem planeja
do. Afinal de contas, é preciso fazer um investimento
em dinheiro nessa escolha”.

A ideia de criar chinchilas surgiu depois que Alair fez
um curso sobre a criação do pequeno animal, há 18
anos, mas vem perdendo a força devido a uma preo
cupação: “não quero abater os bichinhos para vender
sua pele, como normalmente se faz”. A ideia mais
forte é a de associarse a suas sobrinhas na cidade de
Mafra, em Santa Catarina, e fornecer guloseimas re
gionais para hotéis da região, um setor em ascensão.
“Já terei a equipe pronta: são uma nutricionista, uma
administradora e uma pizzaiola”, orgulhase.

Salvador
"Chegou o meu momento"

O que, para muitos, pode significar o início de uma
vida monótona, para Marly Campos não foi... ou pelo
menos não está sendo. A aposentadoria, segundo a
colega, lhe permitiu fazer coisas antes improváveis,
como passar o dia navegando na internet, ir à acade
mia no meio da manhã, tomar um chá da tarde com
as amigas ou até mesmo contemplar o pôr do sol.

No caso de Marly, essa nova fase também lhe deu o
tempo necessário para colocar em prática um projeto
pessoal bastante valoroso. Exrepresentante do Ser
pro junto ao Coep, Marly sempre teve vocação e
gosto pelo trabalho voluntário. Agora espera colocar
em prática a ideia que já vinha conduzindo em para
lelo a sua profissão. Tatase de uma ação voltada para
o desenvolvimento da consciência ambiental, com
atuação por meio de palestras, atividades de campo e
visitas a comunidades e escolas. A expectativa dela é
implementar o projeto no segundo semestre.

Curitiba
De chinchilas, café e bolos

Belém
Tempo de retribuir

Ivete Magalhães desligouse do Serpro no Módulo In
centivo de outubro do ano passado. Seis meses pas
saramse e, segundo ela, a "ficha está caindo"
somente agora. "Neste período, aproveitei para cui
dar de mim, fazer as coisas que eu gosto, como ler e
assistir filmes, mas agora está chegando a hora de fa
zer outras atividades", revela.

E que outras atividades seriam essas? De acordo com
ela, um dos seus sonhos será realizado em muito
breve. "Sempre tive vontade de fazer um trabalho
social, mas nunca levei adiante por conta de tempo.
Agora, vou começar pelo centro espírita que eu fre
quento", explica. Ivete lembra ainda que as atenções
desse trabalho serão divididas com o estudo de outra
língua. Depois de 34 anos de Serpro, ela não tem
pressa para reorganizar a vida. "Por enquanto, estou
viajando muito aqui pelo nordeste, adoro essas prai
as", divertese.
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graças a uma parceria entre o Serpro, o Tribunal Re
gional Eleitoral e a Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC).
Sugestão ou premonição?
O ano de 1995 trouxe mais uma mudança: a realoca
ção no centro da capital catarinense. “Saímos de um
prédio onde tínhamos que arrastar as mesas para
desviar das goteiras e fomos para outro que era um

luxo só”, lembra o analista Léo Antônio Siega. “O
dia da inauguração teve até a presença do governa
dor Antônio Carlos Konder Reis. Eu estava conver
sando com o Telemberg, que na época era o gerente,
apontei para outro prédio há 200 metros, onde funci
onou o escritório da antiga fábrica do Café Otto, e
falei: 'nosso lugar é lá'. Não deu outra. Três anos de
pois, nos mudamos para a avenida Mauro Ramos”,
conta Siega. O escritório funcionou no local por cin

COM VISTA PARA O MAR
Escritório de Florianópolis cresceu e se
tornou a ‘caçula’ das regionais, oficia
lizada em 2010“Um pedacinho de terra, perdido no mar!...

Num pedacinho de terra, beleza sem par...”
cantou o poeta Cláudio Alvim Barbosa, o Zininho, na
obra “Rancho de Amor à Ilha”. O pedacinho de terra
a que ser refere a poesia é a ilha de Santa Catarina,
cenário que acolheu a 11ª regional do Serpro.
Tal qual suas irmãs mais velhas, a Regional Floria
nópolis nasceu tímida. O analista Ricardo Telem
berg, primeiro empregado do Serpro de Santa
Catarina, lembra com precisão: “No dia 15 de março
de 1978, começaram as atividades do então Núcleo
Operacional de Florianópolis, em um prédio alugado
na rua Saldanha Marinho, no centro da cidade”. O
técnico em informática Carlos Augusto Maia da Sil
va é o “guardião” de uma relíquia daquela época: o
relógio de madeira usado no primeiro escritório do
Serpro de Florianópolis está sempre perto da sua
mesa. “Enquanto puder, eu cuido dele. Depois vai
para o museu do Serpro”, planeja Maia.
O núcleo permaneceria naquele local por 17 anos,
durante os quais vários fatos marcaram a memória
dos serprianos “das antigas”. “Participamos de um
fato histórico para o Brasil: a primeira votação ele
trônica do país, um plebiscito para verificar se o en
tão distrito Cocal do Sul passaria a ser município”,
lembra Telemberg. A cidade, localizada no sul de
Santa Catarina, inaugurou a nova forma de votar

Equipe da Supde em Florianópolis: visão privilegiada
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lhava na Regional Curitiba, foi convidada para im
plantar o polo de desenvolvimento e hoje é gerente
da Supde. “Inicialmente foram chamados 48 analis
tas concursados para auxiliar no desenvolvimento do
Novo Siafi. Hoje somos 69 e trabalhamos em outros
importantes projetos como o Porto sem Papel”, co
memora Burda.
Em março de 2009, foi inaugurado o polo de desen
volvimento e, em dezembro de 2010, o Conselho
Diretor do Serpro aprovou a criação da 11a Regio
nal. Hoje, a Regional Florianópolis ocupa quase dois
andares do prédio e tem perspectiva de expansão.
“Estamos preparando a regional para o crescimento
dos serviços de desenvolvimento, mas o sonho é ir
mos para um prédio mais adequado, exclusivo e de
finitivo”, comenta o chefe de Divisão Regional de
Logística, Wilson Luis Fonsaka.

co anos, até se mudar para salas alugadas no prédio
da Eletrosul, empresa vinculada ao Ministério de
Minas e Energia, localizado no bairro Pantanal.
Novo gás
Foi no prédio da Eletrosul que o destino do escritó
rio de Florianópolis começou a mudar. “Um dia pa
rou um bugue amarelo no estacionamento. Dele
saíram o presidente Mazoni e o diretor Paganotto,
com mochila nas costas. Eles vieram anunciar a cri
ação de um polo de desenvolvimento e, futuramente,
da Regional Florianópolis”, conta o gerente da Su
pop, Renato Marques. A reação geral foi de alegria
pelo reconhecimento. “Nós sempre acreditamos que
tínhamos capacidade”, finaliza.
A notícia gerou a necessidade de um local amplo pa
ra acomodar mais gente e o escritório mudouse para
o Parque Tecnológico Alfa. Rita Burda, que traba

Só tem na Regional Florianópolis
Situada no alto de um morro, no Parque Tecno
lógico Alfa, a Regional Florianópolis possui uma
vista privilegiada. Ali, os empregados podem
contemplar a Baía Norte e parte do Manguezal
do Itacorubi.

Na parte aterrada da baía Norte, está situada a
avenida Beiramar Norte, importante cartão
postal da cidade, que dá acesso às praias do
norte e leste da Ilha.

Considerado um dos maiores manguezais urba
nos do mundo, o manguezal do Itacorubi é uma
Área de Preservação Permanente de extrema
importância ecológica, que atua como berçário
e produtor de matéria nutritiva para peixes,
crustáceos e moluscos.

Você Sabia?

O primeiro prédio, à esquerda. À direita, colegas na escadaria do prédio atual
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Bivar: projeto é expandir a carreira para o mercado internacional

DUAS VIDAS EM UMA
Cantor e compositor Carlos Bivar con
ta como harmonizou a carreira musical
com a rotina de analista do Serpro

E m 37 anos de trabalho no Serpro, Carlos Bivar
conciliou duas vidas: a de analista de informáti

ca e músico. A trajetória de compositor e intérprete
vem desde a década de 70, com uma produção
intensa, que reúne experiências em teatro, música e
dança. O serpriano, que figura no conceituado Dicio
nário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, hoje
está aposentado e se dedica, com exclusividade, à
carreira musical.
Bivar é um amazonense que passou a juventude no
Rio de Janeiro e hoje se move entre Cabo Frio e
Brasília. “Fui morar em Brasília em 1982, devido à
transferência da sede do Serpro, e acabei me apaixo
nando pela cidade”, relembra. Na época da mudança
da sede, o músico já tinha gravado dois vinis e con
tava com uma experiência consolidada pela partici
pação em festivais. A cidade trouxe parcerias como a
do músico João Donato e seu irmão Lysias. Depois
de cinco anos na capital federal, Bivar ganhou o
Prêmio Renato Russo de melhor CD e de melhor
música. A música premiada foi fruto de parceria com
outro empregado do Serpro, muito amigo de Bivar:
Antônio Jorge, falecido em 2006.
Música e informática
Segundo Bivar, a criação musical não atrapalhava o
dia a dia no Serpro: “pelo contrário. Às vezes, até

ajudava”, pondera. Compor era um contraponto à
rotina, em muitos momentos tensa, dos diversos se
tores onde atuou. “Trabalhei em todas as áreas, me
nos na financeira. A música sempre me ajudou a ter
tranquilidade nos momentos difíceis”, explica. A se
gunda vida, a de compositor e intérprete, comple
mentava a rotina do analista de informática. “Era
importante uma atividade de descontração e a músi
ca cumpria esse papel: era como se fosse minha vál
vula de escape”, explica o compositor.

O último trabalho de Carlos Bivar dentro do Serpro
foi na área de negócios, onde participou da implan
tação do GESP: Sistema de Gestão Eletrônica de Se
gurança Privada da Polícia Federal. “Foram 37 anos
dentro do Serpro, é uma vida. Mas fico feliz por ter
me preparado financeiramente e também por essa
maravilhosa atividade pósaposentadoria”. Bivar
conta que o novo sonho é construir uma carreira in
ternacional e que já está estabelecendo contatos para
tocar no Japão.
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Isopor, embalagens longa vida e lâmpadas são recicláveis?
Isopor e embalagens longa vida podem ser descartados no lixo seco e são recicláveis.
Já as lâmpadas econômicas contêm mercúrio e devem ser enviadas para empresas es
pecializadas. Lâmpadas comuns, quando quebradas, podem ser embaladas em jornal
e descartadas no lixo seco.

JOGUE O LIXO NO LIXO... CERTO
Vidro quebrado vai para o lixo seco? Toda pilha precisa ir para
o papapilhas? Confira aqui algumas dicas de descarte

E m tempos de consciência ecológica, muitos de nós já se depararam com dúvidas
corriqueiras, mas nem por isso menos importantes: com um objeto inútil nas

mãos, nos perguntamos onde jogálo fora. O objeto em questão pode ser vidro que
brado, pilha, uma embalagem longa vida. Há mais mistérios entre o lixo seco e o or
gânico do que supõe nossa ainda pouca sabedoria ambiental.
Para ajudar a desfazer algumas dessas dúvidas, a revista GPS buscou a orientação da
associação Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) para responder as
seguintes questões:
Ao jogar o lixo em casa, é melhor separar os materiais por tipo, como
plástico, papel, alumínio e vidro?
Não é necessário: basta separar o que é seco do que é úmido, como restos de comida.
A triagem de materiais é feita depois, pelas cooperativas de catadores.
E quando se quebra um vidro ou espelho, para qual lixo ele deve ir?
O melhor é levar os cacos até um vidraceiro, que junta grandes quantidades para reci
cladores de vidro. Se esta opção for inviável, os cacos devem ser bem embalados com
jornal e descartados no lixo seco.
Toda pilha deve ser levada ao papapilhas?
As pilhas alcalinas podem ser descartadas no lixo seco comum, já que não possuem
metais pesados em sua constituição. Já as pilhas comuns devem ser encaminhadas
para os papapilhas, como os que se encontram em todas as regionais do Serpro (foto).
Devese lavar as embalagens antes de descartálas?
Não, porque isso causaria um outro problema ambiental, que é o desperdício de água.
Passar a água restante da lavagem de louças nos objetos pode ser que seja uma boa
ideia. Mas um copinho com restos de café, por exemplo, pode ser enviado para a re
ciclagem sem nenhum problema.

Papapilhas na Regional São Paulo: coleta é realizada em nível nacional

Encontre empresas recicladoras e outras informações sobre
reciclagem no sítio da Cempre:
http://www.cempre.org.br/




